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Milí čitatelia, 

prázdninám odzvonilo a znova začína 

obdobie učenia sa a trápenia. My 

vám chceme aspoň trochu spríjemniť 

tieto pochmúrne dni naším 

časopisom Pramienok.  

V tomto roku nám pribudli aj nové 

posily z piatej triedy, čo nás veľmi 

potešilo. V tomto čísle si môžete 

prečítať, čo nové sa tu v škole udialo 

za posledné dva mesiace, 

predstavíme vám p. uč. Rečkovú, 

pobavíme vás tradičnými 

vtipkovinami a takisto tu nájdete aj 

zaujímavosti z Hričova a okolia. 

Prajem Vám príjemné prežitie 

dušičiek a hlavne týchto krátkych 

prázdnin. 

Vaša šéfredaktorka 

Aneta Vršanská 



 

 

 

 

 

 

 A zase tá prefíkaná škola! Prázdniny nám ubehli ako voda a znova sa musíme trápiť desať mesiacov 

v našej, všetkými žiakmi milovanej, školičke. Ale berme to s humorom a buďme optimisti. Ešte osem 

mesiacov a bude po  utrpení.  

 So školou sa začali aj pravidelné prehliadky u nášho milovaného zubára pána Petrovského. Dúfame, že 

sa mu z našich “krásnych“ zúbkov nezamotala hlava. Aspoň mal pán zubár čo robiť a opravil nám naše 

zničené zuby. Žeby za to mohli dúhové pelendreky dlhoročného dodávateľa z dolnej chodby?  

 Na našej škole sme nevypátrali žiadne nové vzťahy. Ak nám však nejaké unikli, my to zistíme!  Stále 

však pretrvávajú vzťahy z minulého roka a to nás nesmierne teší. 

 Naše dve najvzdelanejšie triedy sa chystajú písať KOMPARO. Ôsmaci a deviataci si budú už 7. 

novembra trápiť svoje múdre hlavičky veľmi  “jednoduchými“ úlohami. Držíme palce všetkým, ktorí sa 

chystajú prejsť most prekážok odpisovaním. A dúfame, že to na niektorých žiakoch nezanechá fyzické 

a psychické následky. Prajeme veľa šťastia všetkým! 

 V septembri sme mohli byť svedkami krásnych výstavných vypchatých zvierat. Hubertské slávnosti ako 

každý rok prišli potešiť najmä milovníkov zvierat a poľovníkov. Určite ste si tieto dni užili a zabavili sa 

na dravcoch poletujúcich nad hlavou, lietajúcich flintách a lahodných syroch a gulášoch. 

 Hričovské pastorále. Každý miluje tento deň strávený pri ovečkách, delikátnych syrových výrobkoch, 

kolotočoch, cukrovej vate a krásnych výrobkoch všetkého druhu. Viac o Hričovských pastorálach si 

môžete prečítať v tomto čísle Pramienku. 

 Kto by čakal, že na našu školu zavíta práve taký krásny národ, ako sú naši susedia Poliaci? V piatok 27. 

septembra nás prišli navštíviť dve triedy z poľskej školy. Našou úlohou, teda úlohou niektorých pani 

učiteliek, pána riaditeľa a žiakov siedmeho a ôsmeho ročníka bolo, zabaviť ich športovými aktivitami 

a niekoľkými tanečnými vystúpeniami. Dievčatá by nám dali za pravdu, že niektorí poľskí chlapci neboli 

na zahodenie. (Nechceme tým však povedať, že tí naši sú škaredí.) No myslíme si, že sa nám podarilo 

našu úloha splniť a zabavili sme všetkých. Hlavne nás zabávala pani učiteľka Cigániková, ktorá sa 

nohami-rukami snažila dorozumieť s Poliakmi. 

 Upozornenie: exkurzia nie je výlet! Na toto si drahí žiaci dávajte pozor, pretože naše pani učiteľky 

neznášajú, keď poviete namiesto slova “exkurzia“ slovo“ výlet“. Vzdelávacia exkurzia je iný spôsob 

vyučovania. Aj keď žiakov to už asi neodnaučíme. My žiaci to proste berieme tak, že keď nemusíme 

znudene sedieť za lavicami a počúvať pani učiteľky, tak všetko ostatné už nie je učenie sa, ale zábava. 

Preto aj “výlet“ autobusom nazývaný vzdelávacia exkurzia je pre nás ozajstný výlet.  Takže milé pani 

učiteľky, odpustite nám, ale my sa tohto zlozvyku už nezbavíme. 

 Toaletných papierov, ktoré sme mali mať na každom záchode sa pravdepodobne nedočkáme. My to 

zvládneme aj bez nich, máme predsa vreckovky! 

 

    Silvia Kilianová a Aneta Vršanská, 9. ročník 
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    V tomto čísle časopisu pramienok vám povieme niečo  
    o pani učiteľke Zuzane Rečkovej. 
 
Aký je váš obľúbený šport? 
 

V lete rada plávam, bicyklujem. V zime zas chodíme lyžovať. 
    
Aký ste mali obľúbený predmet v detstve? 
 
Vždy som mala rada cudzie jazyky. S nemčinou som začala v 5.ročníku 
základnej školy. Okrem nemčiny som v ten rok mala aj ruštinu 
a francúzštinu. S angličtinou som začala na gymnáziu. 
 
Aký máte obľúbený  zážitok z dovolenky? 
 
Rada cestujem a poznávam nové miesta – na Slovensku, aj v zahraničí. Na 
každú dovolenku sa vždy teším a je pre mňa a moju rodinu nevšedným 
zážitkom.  Teraz sú zážitky z dovolenky spojené najmä s mojimi deťmi. V 
posledných  rokoch okrem historických pamiatok pribudli do zoznamu 
aquaparky, dinoparky, zoo, lanové mestá - jednoducho „baby – friendly“ 
dovolenka.  
  
Rada učíte dejepis? 
 

Dejepis a história súvisia s mojimi   cestovateľskými  zážitkami. Všade, kde 
cestujem, chcem vidieť a vedieť čo najviac z histórie. To sa snažím ukázať 
aj  mojim deťom (majú smolu, že majú mamu dejepisárku) a potom všetko 
zahrnúť aj do mojich hodín dejepisu. Ja teda učím dejepis rada a či je 
zaujímavý aj pre vás, musíte posúdiť vy. 
 
Boli ste v Anglicku? 
V Anglicku som bola trikrát. Londýn je pekné historické mesto. Snažila som 
sa opäť vidieť čo najviac - Londýnske oko, Big Ben, Tower Bridge, 

Londýnske metro, ale aj štvrte na okraji. Pri poslednej návšteve sme sa 
dostali do Leteckého múzea a juh Anglicka do pevnosti Dover. 
 
Veríte v boha? 
Áno. 
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Máte nejaké deti? 
 

Mám syna Matyáša – 10 r. a dcéru Alžbetu- 3,5 r. 
 
Ako dlho učíte? 
 
S prestávkami asi 10 rokov. 
 
Akú hudbu počúvate?? 
 
Nemám obľúbenú   skupinu,  

hudbu počúvam väčšinou v aute  
pri šoférovaní. 
 
Aké filmy máte rada? 
  
Mám rada české  filmy a komédie ako napr. Pelíšky,  S tebou mne baví 
svět... 
 
Akú farbu máte najradšej? 

 
Nemám obľúbenú farbu, ale rada nosím oblečenie s farbami jesene - žltou,  
zelenou, hnedou. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         
   
         
Za rozhovor ďakuje Marek Zachar 

5 



1         
   

1. časť tela 
  2           

  
2. strapatý kvet 

  3             
 

3. používame to v sprche 
 4 

 
          

 
4. zabaľujeme do toho potraviny 
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            5. dávame do toho nohu 
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6. zviera, ktoré má špicaté uši 
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7. ostrý predmet 
  8 

 
        

  
8. ovocie, ktoré rastie na kríku 
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9. prikrývka  
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10. dopravný prostriedok 

  

 Betka Bieliková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vesmír na geografii 
 

Dnes sme sa na geografii 

rozprávali o vesmíre.                                                       

Hrali  sme  sa  na  planéty.  

Užili sme si veľa zábavy                                            

. Pani učiteľka Kršková nás  

tam  pofotila. Čítali sme si 

o planétach  z učebnice. 
Pani  učiteľka Cigániková 

nám doniesla  so siedmak-

mi balónyá ktoré  vyzerali 

ako planéty. Evka Hvizda-

ková  bola Slnko, Marek 

Hvizdák  bol Zem a okolo 

Zeme sa točil Mesiac a to bola Viktória Capandová. Samo Uhlárik bol Urán, 

Saška Sedliačková bola Pluto, ktoré je vyradené z  planét a patri medzi trpas-

ličie planéty. Simona Šeroňová bola Jupiter.  

      Paťa Chobotová                                 a Majka Cabajová 

         

 

 

 
 

Volám sa Marek Zachar. 
Chodil som do školy  
v Hornom Hričove, 

ale teraz chodím do školy  
v Dolnom Hričove. 

Podľa mňa je v Dolnom Hričove 
lepšie. 

Sú tu dobré pani učiteľky  
a je tu veľká pekná 

 telocvičňa. 
Som tu v Dolnom Hričove  

proste spokojný. 
Moje obľúbené predmety sú: 

slovenský jazyk, literatúra,  
biológia, telesná   
a náboženstvo. 
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Na Mediálnej výchove sme zis-
ťovali, aké programy sledujeme 
v TV. Výsledky vidíte v tabuľke 
a v grafe. 

Simpsonovci nie sú vhodní 
pre deti, lebo majú veľa zlých 
vlastností. Ale aj dobré. Na-
príklad Bart robí šibalstvá, ale 
má veľmi rád svoju rodinu. 
Búrlivé víno pozerajú väčši-
nou starí ľudia, nechápem, 
ako sa môžu na to deti dívať. 
Farma je celkom dobrý prog-
ram, ale nepozerám ho tak 
často. Ľudia na farme musia 
byť pracovití, aby tam prežili. 
Chlapi neplačú je seriál, ktorý 
nepoznám, ale môže byť 
dobrý. 
Panelák je celkom smiešny 
seriál, dosť zábavný, ale tiež 
nie je vhodný pre deti, dos-
pelí sa v ňom správajú ne-
slušne 
             Marek Zachar 
 

Názov programu sleduje 
Simpsonovci 43% 

Búrlivé víno 39% 

Farma 36% 

Chlapi neplačú 32% 

Panelák 29% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Ak chceš byť brankár, musíš byť strehu. 
Musíš počúvať  trénera.A ak ho nebudeš počúvať, tak nebudeš vedieť, čo máš robiť. 
Ak dáš gól, tak trénuj ďalej. 
Kondičku musí mať každý hráč. 
Dávaj si pozor na ofsajd. 
Ak chceš byť útočníkom, musíš  byť rýchly a musíš vedieť kľučku. 
Ak chceš byť záložníkom, tiež musíš byť rýchly a  vedieť nahrať svojmu spoluhráčovi. 
Obranca musí byť silný a vedieť odkopnúť loptu. 
 
Vysvetlivky:  
kľučka - obohratie  súpera 
ofsajd - postavenie za hráčom 
 
 

          Samuel Uhlárik 

Simpsonovci

Búrlivé víno

Farma

Chlapy neplačú

Panelák
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Moje zvieratko je kocúrik 

a volám ho Pazúrik. Je pekný 

a čierny a dávame mu mlieko. 

Pazúrik sa vie dobre šplhať po 

stromoch. Raz sa vyšplhal na 

strom a skočil nám na balkón. 

Pazúrik raz spal u nás na gauči. 

Díval sa na Simpsonovcov a po 

rozprávke  zaspal. 

 

  Majka Cabajová 

Moje zviera je pre niektorých nechutné 

a pre niekoho zlaté. Ale ja ho mám rada 

tak či tak a to zviera sa volá potkan. 

Jeho meno je Persino, je to samec. Môj 

brat má Tobina. Persino má bielo-šedý 

kožúštek a oči ako korálky: sú lesklé 

a čierne.  

Zloženie potkana: guľaté bruško, 4 nohy 

(predné ako človek, s 5 prstami a 5 

drápmi, zadné takisto), dlhý chvost, 2 

uši, hlava ako kvapka naopak, ňufák 

a pysk. 

Čo jedia potkany: sušené ovocie, piškóty 

a granule.  

Čistenie klietky: Dajú sa aj vycvičiť. 

 

                     Alžbetka Bieliková 

Kto by nemal rád kohútiky? 

Hlavne ich ranné kikiríkanie, 

bez ktorého by sme ani z pos-

tele nevstali. Tie spoľahlivé 

budíky ešte stále zdobia naše 

dedinské dvory. Keď si splnia 

svoju rannú povinnosť, majú 

celý deň len pre seba... pre-

chádzajú sa pyšne hore-dole 

a dovoľujú si do sliepok 
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KOLOBEH HUSI DOMÁCEJ (ŠPECIÁL MATÚŠA MELICHERÍKA) 

 

 

 

 

 

 

 

Niektoré  zvieratá sú predurčené na zjedenie. Napríklad taká hus domáca, ktorá nakoniec skončí na večernom 

stole. Mm...mňam!      

 

Prvá ryba, ktorú som 

mal, mi zomrela – zabi-

la ju Hryzka. Mala 

čierno-zlatú farbu. 

Merala 88 mm. Hryzka 

moju rybku vyhnala, 

nabúrala do skla a vy-

cerila na mňa zuby. 

 

 

       Samko Mruk 
Osmak Degu žije 5 až 8 ro-

kov. Váži 150 – 300 gramov. 

Jeho dĺžka je 16 – 20 cm. Živí 

sa rastlinami. Vie vyskočiť až 

do výšky 20 cm. Žije v Číne 

a v Austrálii. Podobá sa na 

maličkú veveričku. Spí ráno 

a večer behá. Jeho obľúbená 

hračka je koliesko. A jeho 

najväčšia pochúťka je orie-

šok. 

  Marek Zachar 
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Jedným z vlastníkov Hričovského 

hradu bol Matúš Čák Trenčiansky.  

V roku 1424 Kráľ Žigmund  

Luxemburský daroval hrad manželke 

Barbore. 

Pani 

učiteľkááá! 

Čo je 

totóóó?   

Ešte pár metrov 

a sme na hrade! 

Pani učiteľkááá! 

Pozrite, netopiéér! 

 
Po ceste sme videli 
líšku a salamandru 
škvrnitú. Ale žijú tu 
aj iné zvieratá. 
Napr. diviaky,  
jelene, medvede, 
rysy... 
 

V rámci náučného chodníka 

môžete vidieť tri jaskyne. 

Prvá jaskyňa je nízka, musíte 

sa plaziť. Druhá jaskyňa je 

najväčšia zo všetkých troch. 

Chytili sme tam netopiera. A 

na konci 3. jaskyne je 

posedenie. 

31. augusta bol slávnostne otvorený náučný chodník na Hričovský hrad. Na trase sa nachádza 20 drevených tabúľ. Pri výstupe sa z nich dozviete veľa o histórii 

hradu, pri zostupe zasa o zvieratách a rastlinách, ktoré sa v okolí hradu nachádzajú. O vznik chodníka sa postaralo Združenie priateľov Hričovského hradu. 

Chodník si s pani učiteľkou Holičovou prešli aj turisti z krúžku Bádaj a tvor. Pozývame aj ostatných, aby sa na hrad vybrali a dozvedeli sa viac o svojom regióne.  

Dolu to ide 

ťažšie.... 

Popri náučnom chodníku nájdete aj 

ohniská, pri ktorých si môžete 

oddýchnuť a posilniť sa opekačkovými 

špecialitami. 

sprevádza 

Erik Zajac 
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_______________________________________________________ČÍTANIE NA POKRAČOVANIE_________ 

 

Naposledy som sa otočila a pokochala som sa pohľadom na rozľahlé hory. Najbližší týždeň neuvidím nič okrem 

štyroch stien izby. Letmým pohľadom som zaletela k vrcholku Zubatej. Až ma pichlo pri srdci. Po tvári mi stiekli 

slzy, ktoré som už nečakala. Akoby to bolo včera, čo sa mama nevrátila. Akoby som len včera nenávistne 

zazerala na horu, ktorá ma pripravila nielen o matku, ale aj o dôveru a detstvo. Pomyslela som si, aké je 

zvláštne, že v žiali človek zostarne o niekoľko rokov. Nemohla som uveriť, čo dokáže jeden človek napáchať, 

aby sa nemusel postaviť bolesti zo smrti sám. Pohľad som preniesla  na ,,Ruskú vežu“. Túžila som sa rozbehnúť 

dolu strmým svahom k starenke, zabúchať na okná, okúpať sa v horskom jazere. Ako sa mohlo všetko tak 

dokonale pokaziť? Auto naštartovalo a pohlo sa. Prechádzali sme popod priesmyk, auto utekalo po 

ceste, nechávalo za sebou nielen môj domov, ale aj moju rodinu. Jediné, čo  ma 

nasledovalo, bola moja bolesť a hnev. Zovrela som päste v snahe zabrániť hnevu 

ovládnuť môj život. Stará mama aj mama hovorili, že hnev je prvý krok 

k nenávisti a nenávisť príčina vojen. Mama mi hovorievala, ako chcela ublížiť 

svojmu otcovi za to, že odišiel a potom to vždy zakončila slovami: 

„Neopakuj moju chybu“. Ale mama tu nie je. A stará mama mi tiež dala zbohom 

a odišla za mamou. Zúfalo som túžila po pomste. Chcela som, aby otec trpel, aby 

trpel aj on, aj jeho nová manželka. Vymenil mamu za novú hneď, ako mohol. 

Navždy si budem pamätať ten deň, keď ju doviedol domov. Zlomil nám srdce - 

mne, Anne, ale aj Michalovi. Pamätám si,  že Anna sa rozplakala, on ju 

tíšil a ona tam stála. Nakoniec Anna objala aj ju. Z toho divadla mi prišlo zle. 

Otec sa na mňa pozrel, jasne som mu v očiach videla hrozbu: neopovažuj sa 

to pokaziť! Anna ju tiež videla, aj keď to nedala najavo. Ale ja nie som ako Anna. 

Pozrela som sa na ňu a na Michala, ktorý zúrivo zazeral. Vybehla som z izby. 

Bežala som dlho, ale neplakala som ako Anna. Pribehla som k stromu a začala 

som doň búchať päsťami, až kým mi nezačali krvácať. Potom som sa opäť 

rozbehla. Napokon sa to utriaslo, ako povedal otec. Ale ja som doma nevydržala 

viac ako hodinu. Neustále som liezla na Zubatú a hľadala som útechu v jej náručí. 

Domov som sa vracala večer. Až napokon nám otec oznámil tu zdrvujúcu 

novinu - odchádzame. Nemohla som uveriť, že by mohol byť niekto taký krutý. Práve 

som stratila matku a on si našiel inú. Ale jemu to nestačí, musí mi zobrať všetko! Ako prvé 

som chcela zostať so starkou. A to bola ďalšia zdrvujúca správa. Stará mama nás opustila, 

odišla bez rozlúčky na zástavu srdca. Prešli sme popod most a Anna zaspala. Michal pozeral von oknom. Cítila 

som sa trojnásobne zradená Michalom, Annou a starou mama. Otec sa usmial do zrkadla a prebehol po nás 

pohľadom. „Zaspievame si?“ opýtal sa s nádejou. Nenamáhala som sa odpovedať. Otec zapol rádio a začal 

falošne spievať. Tá nasprostalá hus tiež spievala. Michal si začal hmkať. To bola ďalšia rana. Pozrela som naňho 

a prehltla som žlč zhnusenia. „Zbabelec!“ vypálila som mu do tváre. Otec na mňa zhnusene pozrel:  

„Nepoznávam ťa,“ povedal smutne ,,zmenila si sa“. „Ja som so sebou spokojná, ale ako môžeš byť ty?“ 

zasyčala som. Otec sa šokovane nadýchol:  „Ako môžeš niečo také povedať? Miloval som vás a staral som sa 

o vás, mama tu však už nie je a ja nemám v úmysle ju oplakávať celé roky, zmier sa s tým“ Pozrel na mňa. 

Schytila som mp3 a naplno som pustila Kaliho. Auto uháňalo po prašnej ceste a po samých jamách.  Každým  

metrom som bola ďalej od priateľov a rodiny......                                                                   

          Andrea Dobroňová, 8. roč. 

          ilustrácia: Aneta Vršanská, 9. roč. 
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Plameň   
Maska prekryla tvoju tvár 

Schovala tak pravý dar  

Zo všetkého na dosah 

Zostal len štipľavý prach 

Nôž v tvojom srdci dlho 

Bolel 

No aj ten už do tla zhorel 

Obluda, neľudská bytosť 

Tvoja bolesť nepozná sýtosť 

Maska ťa tmou zahalila 

Dobro v tebe podpálila 

Plamenným krídlom zničila 

To čo láska stvorila 

Nepozná ťa a dobre vie 

 
 
 
 
 
Čo na teba zaberie 

Pomsta v tvojom srdci planie 

Láskavosť je iba zdanie 

V špirálach dymu sa k nebu plazí  

Tvojím trpkým smútkom cestičku si razí 

V šialenom tanci rýchlo poskakuje 

Páľavou a strachom situáciu vyhrocuje 

Niet rieky ani jazera plameň v tebe zničil dážď 

Tvoja duša ako nebesá ukrýva v sebe večnú zášť 

Len chvíľočku stáť pri jazere len chvíľu voňať jarný dážď   

Už plameň v tebe syčí hynie už zahalil ťa kludu plášť        

                    Andrea Dobroňová, 8. roč. 

 

 

Povedala, že môžem.  

Uvarila som si obed a išla som.  

Keď som prišla, babka sa dívala na telku. 

Na stole bol položený pohárik.  

Páchol vínom.      Sadla som si k nej a dívali sme sa.  

Spýtala som sa, prečo pohár položený na stole 

páchne.  

Neodpovedala.  

U babky som prespala.  

Ráno odišla babka do obchodu.  

Vošla som do pivnice zobrať kompót.  

Na zemi boli pohodené prázdne fľaše. 

Od alkoholu. 

Keď babka prišla z obchodu, spýtala som sa:  

„Babka, prečo sú v pivnici pohodené prázdne 

fľaše od alkoholu?"  

Po chvíli povedala:  

„Je mi smutno. Za tvojou mamou. Chýba mi."  

Potom bola ticho.  

Spávala som u nej častejšie.  

Dávala som na ňu pozor.  

Pomáhalo to.  

Babka sa so mnou rozprávala. 

Smiala sa. 

Vrátil sa jej humor.  

Ocko kúpil nový dom.  

Bývame v ňom s babkou a mojím novým 

psíkom.  

 

  Patrícia Milcová, 7. roč. 

     

 

V to ráno ma do školy zobudila babka...   

V to ráno ma do školy zobudila babka.  

V škole sme dostali učebnice a zošity.  

Po škole som išla domov.  

Doma som bola sama.  

Zavolala som babke, či k nám nepríde.  

Povedala mi, že nepríde.  

Má veľa práce. 

Bola som sama.  

Môj otec robí v Anglicku.  

Doma je iba cez víkend.  

Mama mi zomrela pred tromi mesiacmi.  

Celá rodina je v smútku.  

Moja babka je veľmi slabá.  

Po večeroch k nej chodím a pomáham jej.    

Idem do školy.  

Zo školy idem k babke.  

Doma by som nemala čo robiť.  

Nevedela, že prídem.  

Otvorila som dvere. 

Ovial ma pach alkoholu.  

Vošla som do obývačky.  

Babka sedela na zemi s fľašou v ruke.  

Otvorila som ústa a spýtala sa, čo sa deje.  

Už som vedela, prečo bývalo babke zle.  

Vedela som, že je to kvôli mame.  

Podala som babke studenú vodu.  

Počkala som, kým sa dá dokopy a odišla som domov.  

Celú noc som bola hore a plakala som.  

Ako jej pomôcť?  

Po škole som išla domov.  

Ocko mi volal, že nepríde, lebo má veľa práce.  

 

 

 

Zavolala som babke, či môžem prísť k nej.  
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Favoritom na túto 

jeseň sú farby 

a tvary.  

Košele sú toto leto veľmi obľúbené. 

Tak prečo by to nemohlo byť aj cez 

jeseň a zimu?  

Ponožky určené na nosenie do sandálov sú out.  

Možno sa niekto diví, ale už je to tak!!  

Ray.Ban okuliare sú dobrým 

typom aj na jeseň, leto či jar! 

Dostať ich v rôznych farbách 

a tvaroch!  

Hodinky. Skvelý doplnok. 

Keďže mobily na našej škole 

sú zakázané. Nič sa 

nepokazí ani ich 

farebnosťou. Tvar hodiniek 

je na vás. 

Šatky sú už dlho na vrchole módnych doplnkov. 

V dnešnej dobe je možné si vyrobiť originály. 

Stačí šikovné ruky a šatka môže byť vyrobená 

presne pre vás. 
Autor: Silvia Krajíčková  

Zdroj: internet 
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Hodinky v rôznych 

tvaroch, štýloch či 

farbách sú na našej 

škole 

neprehliadnuteľné.  

Jednoduchý a málo výrazný prsteň sa 

hodí ku každému outfitu. Je už len na vás 

či zvolíte zlatý alebo strieborný?  

Rôzne  prívesky 

sú tiež vhodné 

ako doplnky, stačí 

si len vybrať: 

Malý alebo veľký? 

Nápadný alebo 

nenápadný? 

Viacfarebný alebo 

jednofarebný? Ak 

však má niekto 

s týmto problém. 

Stačí zvoliť zlatý 

alebo strieborný 

prívesok, a váš 

outfit zažiari.  
Badman a Superman znaky sú teraz 

v móde. Na našej škole to nie je 

výnimkou. Mikiny, prstene, prívesky, 

tričká to všetko sa teraz nosí!!  

Autor: Silvia Krajíčková  

zdroj: internet 
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Devätnásťročná Alica sa z oslavy svojich zásnub s Hamishom dostane po trinástich rokoch znova do Krajiny 

Zázrakov. Po páde cez dlhú dieru sa stretáva so svojimi starými známymi priateľmi. Tí jej prezradia, že musí 

zabiť Jabberwocka, draka ovládaného Srdcovou Kráľovnou, ktorým bývajú terorizovaní obyvatelia Krajiny 

Zázrakov. Aj keď jej zo začiatku priatelia neveria, dúfajú, že je ich malou a odvážnou Alicou.  Tak čo myslíte? 

Ako vyrieši Alica spor medzi dvomi Kráľovnami? Rozhodne sa poraziť mocného draka alebo utečie a nechá 

priateľov napospas osudu? A ako odpovie Hamishovi na jeho otázku? 

 

 

 

  

Silvia Kilianová, Anetka  Vršanská 9.tr. 

NAŠE HODNOTENIE FILMU:  

Podľa nás je to veľmi nezvyčajný príbeh s nádychom 

fantázie a veľmi humornými situáciami, ktoré 

nevytvárajú len lietajúci kocúr, ktorý sa nikdy 

neprestáva usmievať a modrá húsenica, ktorá má fajku 

s nekonečným životom.  

NAŠE HODNOTENIE POSTÁV: 

Najviac sa nám páčil Klobučník, ktorého si zahral veľmi 

známy a ženami ospevovaný Johny Depp. Hneď od 

začiatku filmu sme si zamilovali jeho zuby a očarujúci 

pohľad šialeného Klobučníka.  

Na Červenej Kráľovnej nás zaujali jej do očí bijúce 

modré očné tiene. Nepohrdli sme ani jej pravidlom:          

„Na boľavé nohy je najlepšie teplé prasacie brucho.“  

NAŠE OBĽÚBENÉ VÝROKY: 

Klobučník: Zošalel som?                            

Alica: Obávam sa, že áno. Si úplný blázon. Ale 

prezradím ti tajomstvo. Najlepší ľudia sú takí. 

Klobučník: Nevieš náhodou, prečo je havran 

ako písací stôl? 
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Naši starí rodičia sú super. Lebo nás vždy vedia 
pochopiť a máme ich  veľmi radi. Na Vianoce sme  
dostali  super darčeky. Minule  sme   boli  
nakupovať s babkou  v meste.  Kúpila som si nové 
tričko  a legíny. Po nákupe sme išli ku mojej 
prababke, bola tam zábava, zbierala som jej kvety 
a veľmi sa z toho tešila. Doma sme robili skalku. 
Nasadili sme nové kvety a poliali sme ich. 
 
                      Paťa Chobotová, Majka Cabajová, 5. roč. 
 
Moja babka je veľmi dobrá, mám ju veľmi rád, vždy 
keď ku nej prídem, dá mi 10 eur. Je s ňou sranda, 
pozná dobré vtipy a má rada deti. Má veľmi rada 
moju mamu. Vždy príde na moje narodeniny 
a donesie mi nejaký darček.   
                                                                                                                        
      
   Erik Sládek, 9. roč.  

 
Ja mám dve babky, starú a mladú. Stará 
babka sa volá Ráždiková a mladá 
Urbanová. Na babke Urbanovej sa mi 
páči, že vie piecť vynikajúce palacinky. 
Na babke Ráždikovej sa mi páči jej 
záhrada a skalka. Babka Urbanová býva 
v bytovke a vedľa bytovky je ihrisko. 
Mala som aj dedka, ale už mi zomrel 
ešte predtým, než sa narodil môj brat 
Ferko. 
     
  Betka Bieliková, 5. roč.  
 
 
Ja mám dve babky. Mám ich rád, sú na 
mňa dobré. Starká z Tepličky  mi stále 
kupuje veci. Chodím k nej na prázdniny. 
Chodím k starkej aj preto, 
lebo mám tam bratrancov a starká 
varí veľmi dobrú sviečkovú 
a vyprážaný karfiol. 
 
                        Marek Zachar, 5. roč. 
 
      

 Mám
dedka, ktorý 
je vtipný ale aj  fajčí a nechce prestať. S babkou si rozumie a nehádajú sa.  Dedko je múdry 
a na všetko má odpoveď. Chová kury, zajace a psa. Kedysi bol murárom ale už nie je. 
          

      Matúš Melicherík, 5. roč. 
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Pamätáte si ešte na niečo z letných prázdnin? Zaspomínajte si s nami na 
17. augusta - deň ako stvorený na bačovské dni. 

Prišli sa  pozrieť  aj návštevníci z iných krajín napríklad z Poľska a Česka. 
 

 
Mohli sme pozorovať  vystúpenia 
folklórnych súborov: Oprášené krpce, 
Roman Bienik, Divinčan, Rovňan, 
Bitarovienka, Gajdoši z Hrčavského 
Trojmedzia, Heligonkári 
Do obeda hral skvelý imitátor Karla Gotta.  
 
 
 

Ako to už býva v Dolnom Hričove zvykom, 
nesmú chýbať ukážky tradičných remesiel – 
kováčstva, drevorezbárstva, drotárstva. 
 
 

 
Nenudili sa tam ani tí mladí - prišiel rad aj 
na  super tombolu. 
OLDIES PÁRTY – DJ ČUKY a YOGI hrali 
staronové piesne. 
 
 
Bačovia zo Závady ukazovali rôzne práce, čo 
robia na salaši napr. výrobu syra, žinčice, 
ťahanie syrových nití... 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        
 

 

                           Erik Sládek, 9. roč. 

Tuto varí pani Ľubka Decká 
syr. Bol veľmi dobrý. Viem to 
podľa vlastnej skúsenosti.  
 

Na obrázku je pán drevár ktorý 

vystrúhal dreveného Ježiša. 

Kováč kuje veľmi zaujímavé 

kováčske diela. Toto remeslo 

potešilo aj deti. 

Na obrázku je pán drevár, ktorý 

vystrúhal dreveného Ježiša. 

Tu prišiel potešiť starších jeden 

z folklórnych súborov.  
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Kovboj Jack čaká na letisku na lietadlo 

a zrazu uvidí automat. Príde k nemu a číta: 

Tento automat dokáže určiť, kto ste, aj číslo 

vášho letu, aj kedy odlietate! Jack tomu 

neverí, tak vhodí dolár  a z automatu sa 

ozve: Kovboj Jack, 183 cm vysoký, odlieta 

letom č.3 o 10:00.                                       

Ohúrený Jack si povie, že ten automat 

prekabáti. Prezlečie sa teda do úplne iného 

oblečenia, pripevní si falošnú bradu a fúzy. 

Opäť podíde k automatu, vhodí dolár 

a automat zase: Kovboj Jack, 183 cm vysoký, 

odlieta  letom č.3 o 10:00.  Jack sa nevzdáva, 

znovu sa prezlečie za niekoho  iného, príde 

k automatu a vhodí dolár a z automatu sa 

ozve: Kovboj Jack, 183 cm vysoký, keby 

nerobil hlúposti, odletel by letom č.3 

o 10:00. 

Po Tichom oceáne sa plaví loď. Jeden 
z pasažierov ukazuje na otrhaného 
muža, ktorý poskakuje na neďalekom 
ostrove a máva rukami. Pýta sa 
kapitána:  
- Kto to je?  
- Netuším, ale kedykoľvek tadiaľto 
ideme, tak má obrovskú radosť. 
 

-Móricko, vymenuj dve 

zámená.                                 

-Kto? Ja?                                   

-Výborne! Píšem ti 

jednotku. 

Pred školou stojí Janko a plače. Príde k nemu pani 

učiteľka a pýta sa, prečo narieka.                                          

-Pretože pred chvíľou išiel do školy pán riaditeľ, spadol 

na ľade a zlomil si nohu.                      

-No tak neplač, on sa čoskoro uzdraví.                                         

-Ja viem, ale všetci chlapci z našej triedy to videli, iba ja 

nie. 

Filip odpovedá z geografie 

o Slovensku:                                            

-Povrch je potiahnutý trávou... 

Postrehy z exkurzie: 

 Jánošíka múčili 

 Janko Kráľ bol 

Jánošíkov kamarát 

 Ľudovít Fulla kreslil 

grafity 

 Ľudovít Fulla mal dve 

manželky, ale ani 

jedno dieťa 

Silvia Kilianová, Aneta Vršanská 9. roč. Zdroj: Internet  
19 

http://vtipy.4ever.sk/najlepsie/vtipy-zo-sveta/vtip-1149/
http://vtipy.4ever.sk/najlepsie/vtipy-zo-sveta/vtip-1149/
http://vtipy.4ever.sk/najlepsie/vtipy-zo-sveta/vtip-1149/
http://vtipy.4ever.sk/najlepsie/vtipy-zo-sveta/vtip-1149/
http://vtipy.4ever.sk/najlepsie/vtipy-zo-sveta/vtip-1149/
http://vtipy.4ever.sk/najlepsie/vtipy-zo-sveta/vtip-1149/
http://vtipy.4ever.sk/najlepsie/vtipy-zo-sveta/vtip-1149/
http://vtipy.4ever.sk/najlepsie/vtipy-zo-sveta/vtip-1149/


 

Lístie padá zo stromu, 

vetrík fúka na bránu. 

 

Deti idú do školy, 

žiak si sadol na moli. 

 

Deti sa ich naľakali, 

a cez okná vyskočili. 

 

Utekajú, náhlia sa, 

do cirkusu hopsasa. 

 

Beží Marek, potkne sa, 

poštípe ho aj osa. 

 

Preto radšej milý žiak 

sedí v škole veľmi rád. 
Marek Zachar, 5. roč. 


